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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ  

КРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ 

 
У статті розглянуто теоретичні засади реформування моделі економіки країни та її регіонів на основі 

ідентифікації проблемних компонент. Досліджено типи моделей функціонування економік різних країн світу 

та уточнено зміст поняття «модель економіки». Обґрунтовано теоретичне підґрунтя для ідентифікації мо-

делі економіки країни та її регіонів. Досліджено еволюцію теорій та концепцій побудови ринково орієнтованих 

моделей економіки. Ідентифіковано модель економіки України та визначено проблеми, що впливають на функ-

ціонування її компонент.  

Ключові слова: модель економіки, економічні реформи, соціально-економічний розвиток, концепція, ме-
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Постановка проблеми. Падіння темпів 

соціально-економічного розвитку країни та її 

регіонів на фоні зміни стратегічних пріоритетів 

розвитку зумовлює високу актуальність реформ. 

У класичному розумінні термін «реформа» має 

на увазі перетворення з метою поліпшення стану 

соціально-економічної системи. Висока склад-

ність процесу планування перебігу таких перет-

ворень та непередбачуваність їх результатів ви-

значають необхідність подальшого розвитку і 

поглиблення теоретичних засад планування та 

реалізації економічних реформ.  

Зв'язок реформ з основними суспільними 

процесами реалізується через зміну базових ін-

ститутів та утворення нових норм у процесі тра-

нсформацій. Це зумовлює пильну увагу науков-

ців до соціально-економічних реформ.  

Аналіз останніх досліджень І. Жиляєва 

[1], Е. Лібанової та М. Хвесика [2], 

Д. Лук’яненка [3], С. Нсулі [4], В. Полтеровича 

[5] дозволяє окреслити проблемне поле теорії та 

практики економічних реформ: обґрунтування 

стратегії реформ; визначення часу та швидкості 

окремих реформаторських заходів; планування 

ресурсного забезпечення реформ (у т.ч. оцінка 

суспільних витрат від перетворень); прогноз ре-

зультатів реформ; оцінка впливу перетворень на 

довгостроковий розвиток країни. Разом з тим, 

невирішеними залишаються проблеми форму-

вання стратегії економічних реформ, спрямова-

них на трансформацію моделі економіки країни 

та/або її окремих регіонів. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є обґрунтування теоретико-методологіч-

них засад реалізації реформ на базі ідентифікації 

моделі економіки країни та її регіонів, а також 

визначення проблем її функціонування.  
______________ 
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Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Ключовим аспектом процесу реформування 

країни та її регіонів є визначення моменту для 

початку реформ. При цьому слід враховувати, 

що в найбільш загальному розумінні об’єктом 

реформ виступає модель економіки країни та її 

регіонів. Виходячи з цього, стартовий момент 

для початку реформ залежить від діагностики 

проблем функціонування моделі економіки або її 

окремих компонент.  

Дослідимо тлумачення поняття «модель 

економіки» в літературних джерелах. У рамках 

теорії управління, представленої в роботах 

А. Ляпунова та В. Михайлова, В. Бесекерського, 

Є. Попова, побудовано підхід до визначення по-

няття «модель економіки» на базі логічного лан-

цюжка смислових понять «система» - «модель» - 

«об’єкт моделювання» – «процес моделювання».  

Тлумачення сутності поняття «модель 

економіки» спирається на такі аспекти: 

- багатофункціональність, подрібненість 

структури економіки; 

- описання системи, імітація закономірно-

стей її функціонування та відтворення; 

- управління закономірностями функціо-

нування моделі економіки. 

Тлумачення змісту поняття «модель економі-

ки» у рамках смислового поля теорії управління 

вимагає інтерпретації таких її характеристик, як зда-

тність до саморозвитку та наявність великої кількос-

ті складних зв’язків між елементами (компонента-

ми) моделі; складність організаційної структури; 

здатність адаптуватися до зовнішнього середовища; 

інтегративні властивості соціально-економічної сис-

теми країни та її регіонів.  

Наведені характеристики відображають 

складність соціально-економічних систем країн 

світу, що приводить до великого розмаїття існу-

ючих моделей економіки.  

Адаптація надбань теорії управління до 

постулатів економічної теорії дозволила сформу-

вати схему визначення змісту поняття «модель 

економіки» (рис. 1). 
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Система Модель Моделювання

ринкова (вільної

конкуренції та

сучасна)

американська процес визначення

оптимальної

структури та зв'язку

між елементами

 системи

традиційна

командно-адміні-

стративна

японська

західноєвропейська

соціальне ринкове

 господарство ФРН

шведська

південнокорейська

китайська

перехідна

пострадянська

Рис. 1. Формування змісту поняття «модель економіки» у рамках теорії управління  

та економічної теорії [6] 

 

Процес реформування моделі економіки 

країни та її регіонів не можливий без участі дер-

жави. Тому доцільно узагальнити надбання тео-

рії державного управління, яка розглядає такі 

моделі державного регулювання економічного 

розвитку країни та її регіонів: ліберальна, соціа-

льно орієнтована, командно-адміністративна та 

модель соціальних гарантій.  

Моделі державного регулювання економі-

ки еволюціонували у рамках розвитку економіч-

них теорій та концепцій.  

Так, розвиток монетаризму, протекціоніз-

му та меркантилізму призвів до появи моделей 

забезпечення грошового та торгового балансів. 

У рамках неолібералізму сформовані мо-

делі соціально орієнтованої економіки та еконо-

міки соціальних гарантій, в яких зроблено спро-

бу узгодити інтереси економічних контрагентів 

та соціуму.  

Теорія інституціоналізму розглядає модель 

соціального контролю та економічного розвитку; 

неоінституціоналізму – модель ринкової еконо-

міки, яка регулюється державою шляхом форму-

вання ринкового середовища на базі використан-

ня правових, соціальних, економічних і політич-

них інститутів.  

У рамках неокейнсіанства обґрунтовано 

модель державного регулювання економічної 

активності суб’єктів господарювання.  

Таким чином, еволюція моделей держав-

ного регулювання економічного розвитку відбу-

валася в руслі розвитку поглядів на роль держави 

в забезпеченні сталого економічного розвитку 

країни та її регіонів. У сучасній практиці особли-

ва увага приділяється моделям управління еко-

номічним розвитком на базі програмно-цільового 

підходу.  

До них належать: 

1. Модель трансформації країни, що роз-

вивається, притаманна для країн з низьким рі-

внем соціально-економічного розвитку та гли-

бокими структурними реформами. Слід заува-

жити, що поглиблена трансформація моделі 

економіки зазвичай передбачає вибір «рефор-

маторського еталону» як стратегічного орієн-

тиру перетворень. Таким еталоном може ви-

ступати модель економіки успішної країни, або 

сконструйована модель економіки. В остан-

ньому випадку реформи передбачають рево-

люційні перетворення та високий рівень дер-

жавного регулювання соціально-економічних 

трансформацій.  

2. Модель економічної реконструкції. Ба-

зується на системних соціально-економічних 

перетвореннях, метою яких є зміна окремих 

компонент існуючої моделі економіки країни 

та/або її регіонів. Стратегічними цілями зазвичай 

визнаються нові стандарти якості життя насе-
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лення, стимулювання соціально-економічного 

розвитку, імплементація нових системоутворю-

ючих інститутів.  

3. Модель системних перетворень перед-

бачає застосування специфічних інструментів 

стимулювання соціально-економічного розвитку 

країни та її регіонів, а також комплексну страте-

гію реформ в економічній, соціальній та полі-

тичній сферах.  

Велике розмаїття моделей економіки в різ-

них країнах зумовлює різні точки зору щодо 

тлумачення сутності цього поняття (табл. 1).  

Таблиця 1 

Тлумачення сутності поняття «модель економіки» в літературних джерелах, складено за [6]  

Автор Визначення 

А. Волков [7] Весь комплекс соціально-економічних та політичних реалій країни  

Є. Вишневська [8]  Типи організації господарства окремих країн, які відрізняються рівнем соціально-

економічного розвитку, історичними та культурними умовами, законодавством та 

ін.  

І. Поспелов [9] Модель описує розвиток у часі повного циклу суспільного відтворення у гранично 

агрегованому вигляді  

Ю. Шемшученко 

[10] 

Модель політичної, громадянської, економічної та соціальної стабільності в суспі-

льному і державному житті, що є неодмінною передумовою забезпечення належ-

ної якості життя людини, її прав і свобод, а також демократичної розбудови украї-

нської державності 

 

Отже, більшість авторів визначають зміст 

поняття «модель економіки» через системний 

аналіз економічної, соціальної та політичної 

складових. При цьому деякі автори [8] наближу-

ють поняття «національна економіка» та «модель 

економіки».  

Виходячи з наведеного вище, можна ви-

значити такі складові поняття «модель економі-

ки»: 

Блок 1. Абстрактність, віртуальність, ін-

струментальність: передбачає дослідження сут-

ності об’єкту.  

Блок 2. Структура господарства країни: 

визначення структури об’єкту. 

Блок 3. Спосіб функціонування країни: до-

слідження зв’язків  між елементами об’єкту. 

Блок 4. Механізм соціально-економічного 

розвитку країни: формування ефективного меха-

нізму управління об’єктом.  

Таким чином, зміст поняття «модель еко-

номіки» можна визначити як абстрактний ін-

струмент дослідження способу соціально-

економічного розвитку країни з урахуванням 

специфіки її господарства.  

До критерії ефективності такого інструме-

нту належать [6]: 

1. Опис  моделі передбачає розробку сис-

теми індикаторів ефективності функціонування 

економіки досліджуваної країни (наприклад, по-

казники валового регіонального та національно-

го продуктів, прямих іноземних інвестицій то-

що).  

2. Модель має відображати структуру гос-

подарства країни завдяки переліку виділених 

компонент, кожна з яких характеризується від-

повідними показниками.  

3. Модель має відображати характер 

зв’язків між компонентами та їх взаємовплив. 

4. У моделі повинен відображатись відпо-

відний механізм функціонування та розвитку 

економіки країни.  

Проведені дослідження дозволили об-

ґрунтувати перелік компонент моделі економіки 

країни (табл. 2).  
Таблиця 2 

Компоненти моделі економіки країни, складено за [6] 

Компонента Показники 
Характеристики типів моделі 

економіки 

Власність 
структура власності (питома вага державної,  

приватної, колективної, інших форм) 

державна 

ринкова 

змішана 

Концентрація виробництва CR 3 
монополістична 

конкурентна 

Рівень держрегулювання індекс легкості ведення бізнесу 

командно-адміністративна 

ліберальна 

змішана 

Орієнтація зовнішньоеконо-

мічної діяльності (ЗЕД) 

обсяг експорту; 

обсяг імпорту; 

торговельне сальдо 

експорт-орієнтована 

імпорт-орієнтована 
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Продовження таблиці 2 

Рівень технологічності та 

інноваційності виробництва 

міжнародний інноваційний індекс 
високо інноваційна 

середньо інноваційна 

низько інноваційна глобальний індекс інновацій 

Людський капітал індекс розвитку людського потенціалу; 
соціально орієнтована 

соціально неорієнтована 

Адміністративно-

територіальний устрій (АТУ) 

модель адміністративно-територіального устрою  

країни; 

інтегральний показник оптимальності АТУ 

децентралізована 

не децентралізована 

 
Висновки і перспективи подальших  

досліджень. Проведені дослідження дозволили 

уточнити зміст поняття «модель економіки» та 

обґрунтувати перелік компонент й показників, 

що їх характеризують. Запропонований підхід 

дозволяє поглибити теоретико-методологічні 

засади реформування економіки країни та її ре-

гіонів за рахунок уточнення об’єкту реформу-

вання. Перспективними будуть дослідження, 

спрямовані на розробку засобів діагностики про-

блем у функціонуванні моделі економіки країни 

та її окремих компонент з метою визначення 

стратегічних напрямів реформ та послідовності 

реформаторських заходів. 
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